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Anssi Honkanen ja Niina Backman The Voicen aamuun - Voicen
Herättäjät aloittaa 30.12.!
The Voice –radiokanavan aamuohjelmaa vetävät 30. joulukuuta alkaen radiosta ja televisiosta aiemminkin tutut persoonat, Anssi
Honkanen ja Niina Backman.

Vuodenvaihteessa aloittava Voicen Herättäjät on loistava syy olla painamatta aamulla torkkunappia. Arkisin klo 6-10 sinut herättää Anssi
Honkasen ja Niina Backmanin luotsaama aamuohjelma, jonka missiona on olla särmikäs, ennakkoluuloton ja otsaryppyjä kaihtava
vaihtoehto radion aamuohjelmien joukkoon. Herättäjien perheeseen tuo lisäpotkua nuori radiolupaus Samuel Nyman – mies, joka ei pelkää
mitään ja kokeilee siksi kaikkea. Ohjelmaa tuottaa Sini Koskenseppä. Neljää tekijää yhdistää vahva mediatausta ja suuri palo radion
tekemiseen.

Anssi Honkanen on juontanut yli kuusi vuotta NRJ:n Aamupojat-lähetystä ja voittanut siinä sekä Vuoden Radiojuontaja- että Vuoden Radio-
ohjelma-palkintoja RadioMedian järjestämässä RadioGaalassa. The Voicen uutta aamua mies lähtee rakentamaan innostuneena:

- On todella motivoivaa päästä rakentamaan uutta ja kunnianhimoista aamushow’ta Voicelle. Meillä on käsissämme oikea dream team, joten
pystymme tarjoamaan taatusti viihdyttäviä, tunteikkaita ja nauruntäyteisiä aamuherätyksiä vanhoille ja uusille kuuntelijoille, Honkanen kertoo.

Niina Backman tunnetaan etenkin television puolelta, mm. Huuma-, Idols- ja KidSing-ohjelmista, joita hän on juontanut. Ensimmäiseen suuren
luokan radiopestiinsä Backman aikoo heittäytyä ainoalla oikealla tavalla: täysillä.

- Odotan malttamattomana Voicen Herättäjiä. Uudessa pestissä kutkuttavinta on, miten pelkällä äänellä pystyy koskettamaan kuulijoita. Totta
kai jännittää, mutta onneksi tiimissämme on mielettömän kiinnostavia ja räväköitä henkilöitä, joiden kanssa homma tulee toimimaan kuin junan
vessa. Olen löytänyt radioperheeni.

The Voicen ohjelmajohtaja René Mäkinen on innoissaan uudesta aamuohjelmasta.

- Olemme tehneet tämän vuoden aikana onnistuneesti The Voicen kanavauudistusta. The Voice radio on kaikilta osa-alueiltaan erittäin
hyvässä kunnossa ja nyt kruunulla on jalokivensä. Tällä uudella aamuohjelmalla ilmoittaudumme mukaan radioiden aamuohjelmien alati
kiristyvään kilpailuun ja tällä kokoonpanolla vuosi 2014 on meidän!

Anssi Honkanen, 31 - juontaja

Juontanut NRJ:n Aamupojat-ohjelmaa vuodesta 2007. Asuu jostain syystä Lohjalla vaimon, kahden koiran ja keväällä syntyvän pienen ihmisenalun kanssa.

Niina Backman, 30 - juontaja

Tehnyt mm. Huuma-, Idols- ja KidSing-ohjelmia. Asuu anoppinsa asunnossa, ilman anoppia, kolmen pienen lapsensa kanssa - neljän, jos aviomies
lasketaan mukaan. Italialaisella temperamentilla varustettu, herkkä tarinankertoja.

Samuel Nyman, 26 - toimittaja

Vantaalainen, joka on aina halunnut olla helsinkiläinen. Työskennellyt NRJ:llä juontajana mm. perjantai-iltalähetyksissä.

Sini Koskenseppä, 30 - tuottaja

Espoossa kasvanut puolitoistametrinen radiopygmi. Työskennellyt toimittajana ja juontajana Radiomafiassa, YleX:ssä ja The Voicella sekä tuottajana ja
toimituspäällikkönä Radio Cityllä.



Uudenvuodenviikolla Herättäjät tulevat radioosi The Voicella klo 7-11. Juhlapyhien jälkeen Voicen Herättäjät asettuvat radioosi
arkiaamuihin klo 6-10.

Lisätietoja:

René Mäkinen, ohjelmajohtaja, The Voice, rene.makinen@sbs.fi, p. 0400 885 640

Sini Koskenseppä, tuottaja, The Voice, sini.koskenseppa@sbs.fi, p. 050 553 3613

SBS Discovery Radio Oy on kaupallisen radiotoiminnan markkinajohtaja, johon kuuluvat radiokanavat The Voice, Iskelmä, Radio City ja
raahelainen paikallisradio Radio Pooki. SBS Discovery Radio Oy panostaa vahvasti laadukkaisiin online-sisältöihin ja radiokanavien online-
yhteisöt ovat maan suosituimpia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17 M€. SBS Discovery Radio Oy työllistää Suomessa noin 130 media-alan
ammattilaista. Yhtiö on sijoittunut erinomaisesti Great Place To Work –tutkimuksessa ja sen tavoitteena on olla Suomen paras media-alan
työpaikka. SBS Discovery Radio Oy:n omistaa amerikkalainen mediayhtiö Discovery Communications.


